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naši občané dodají svou přítomností tomuto slavnostnímu
okamžiku důstojný rámec a předem jim za jejich účast
děkujeme. Od nás se konvoj vojenské historické mobilní
techniky vydá směrem na Husinec, Prachatice, Lhenice a
před 18 hodinou bude končit v Netolicích. Naši pozvánku na
slavnostní odpoledne a podvečer v pátek 7.5. 2010 ve
Vlachově Březí doplňujeme několika fotografiemi. (JKH)

7. 5. 1945 MAY WAS MAY-MAY IS MAY 7. 5. 2010
Letos v květnu uplyne 65 let od skončení bojů 2. světové
války na evropském kontinentu. Do Vlachova Březí přivezli
svobodu vojáci 4. obrněné, 5. a 26. pěší divise U.S. ARMY
7. května 1945 ve 12, 55 hodin SEČ. Přesný čas se podařilo
panu R. Košíčkovi zjistit až dotazem v Národním archivu
ve Washingtonu. Odpověď obdržel před pěti léty. Od těch
dob máme o příchodu svobody do V. B. naprosto jasno.
V roce 1990 bylo vzpomínání na konec války a na pobyt
Američanů v našem městě poněkud zastíněno 1.
svobodnými volbami a porevoluční euforií, kdy jaksi nebyl
čas na historii. Avšak v roce 1995 překonaly oslavy 50.
výročí osvobození Vlachova Březí všechna očekávání. Na
budově radnice byla za přítomnosti zástupců americké
ambasády odhalena pamětní deska, na náměstí k tomu
vyhrávala americká vojenská kapela, ale i domácí boys V.
Jírovce a ve škole měla premiéru velká výstava fotografií,
dokumentů a objektů nesoucí název May was may 1945.
Tato výstava se pak v pětiletých cyklech v galerii BoMBa
opakovala, ale vždy nabízela něco nového. Letos byla
expozice o vlachovobřezském máji v roce 1945
nainstalována ve škole již počtvrté. V pátek 7. května 2010
od 17 hodin se chystá její slavnostní derniéra, i když potom
bude výstava otevřena ještě další týden. Letošní novinku
tvoří autentické zápisy amerických vojáků do památníků
děvčat a dívek z V.B. Výstava May was may 1945 má
návštěvníkovi stále co říci a to především těm později
narozeným. Dovolujeme si proto pozvat vás všechny na její
páteční podvečerní prohlídku do školní galerie BoMBa. V
pátek 7. května 2010 bude naším městem projíždět
Vzpomínková jízda k osvobození jihozápadních Čech.
Historická vozidla U.S. ARMY se nejprve zastaví v 10
hodin v Protivíně, poté zajedou do Vodňan, odtud se vydají
do Bavorova a ve 13,30 hodin by se měla objevit ve
Vlachově Březí na náměstí Svobody. Vedení města využije
této příležitosti a představitelé města položí k pamětní desce
věnec. Bude to vzpomínka na ty, kteří k nám před 65 léty, a
to téměř na minuty přesně, přivezli svobodu. Věříme, že i

SVATODUŠNÍ POUŤ 2010
Jedna sláva skončí a nám bude zbývat již jen 14 dní na to,
abychom se připravili na vlachovobřezskou událost roku
číslo 1, na Svatodušní pouť. Bude se konat v neděli 23.
května 2010. Abyste mohli správně rozvrhnout síly a udělat
si svůj vlastní pouťový program, přinášíme vám přehled o
tom, co se zatím chystá na celý pouťový víkend * Na pátek
21. 5. v podvečer připravuje zdejší ZUŠka zábavný pořad
Zpívá celá rodina. Kdo má rád společné muzicírování, ten
určitě nebude chybět ve velkém jednacím sálu radnice, kde
to všechno začne v 17 hodin * Ještě o něco dříve roztočí,
rozjede a spustí své atrakce na zámeckém dvoře Lunapark
pana J. Třísky ze Strakonic, jehož sehraný tým nás bude
provázet až do nedělní noci * V sobotu 22. 5. odpoledne si
členové místního SDH začnou připravovat zázemí na
náměstí Svobody, aby se mohli co nejlépe zhostit své
tradiční role při Pouťových slavnostech-dbají na to, aby
jejich návštěvníci netrpěli žízní ani hladem * V 17 hodin
odstartuje skoro domácí kapela Narttu program Pouťových
slavností na náměstí Svobody. Kromě jiných vlastních
skladeb se můžeme se těšit na i hymnu FC V.B. * V 18
hodin se otevřou brány galerie BoMBa v místní základní
škole profesora J. Brože, aby tu proběhla vernisáž výstavy
obrazů a kresleného humoru Jana Pillveina, našeho
jubilujícího rodáka. Vedle Veselých obrazů zazní i Vážná
hudba kvarteta smyčců. Tak to přijďte omrknout i uslyšet *
Kolem 20 hodiny vystřídá na podiu na náměstí hudba
domácího kapelmajstra Václava Jírovce skupinu Narttu a
rozjede tak pravou Pouťovou taneční zábavu…* V neděli
23. května se o 8 hodině ranní vydá procesí od kostela
Zvěstování Páně až k Svatému Duchu, kde ve bude od 9
hodin ve stejnojmenném kostele sloužena Poutní mše svatá

* O deváté hodině se představí na náměstí Svobody
mažoretky z Vimperka, jimž začne vyhrávat Jírovcova
Kozlovka * Od té chvíle zahájí trhovci prodej na tradičním
Pouťovém jarmarku, jehož středem bude kruhové seskupení
řemeslníků a umělců kolem lípy Svobody * Od 10 hodin do
12 hodin bude otevřena výstava obrazů Jana Pillveina
v BoMBě * Rovněž v 10 hodin přivítáme na našem náměstí
Svobody folklórní sdružení Libín – S. Jeho sólistka a domácí
patriotka paní Helena D. i všichni ostatní z Libínu si na
tomto místě odbudou svou vlachovobřezskou premiéru * Po
nich pak nastoupí opět Kozlovka, aby nám tu hrála a hrála.
Ono se ukáže a uvidí, do kdy až…* Přejme si jen, aby se do
programu dostalo i něco navíc, o čem se nepsalo, aby počasí
vyšlo a aby se ta letošní Svatodušní pouť ve Vlachově Březí
líbila všem! (B)

XI. SEZÓNA V PÁLENICI SKONČILA
XI. sezóna ve vlachovobřezské moštárně a pálenici skončila
22. dubna 2010. Mistr Jiří Bernat, muž spjatý s výrobou
kořalky Kozlovky od samých prvopočátků, prozradil
Březinám následující skutečnosti. Ve srovnání se sezónou
2007/2008 se jeví každá následující jako vynikající, i když
tato 11. patřila opětovně k těm slabším. Místní pěstitelé a ti
z okolí sem přivezli 6 977 kilo jablek, 17 345 kilogramů
hrušek, a 41 495 kil švestek, což je dohromady o 13 tun
méně ovoce než loni. K těmto cifrám musíme přidat 200 kg
hruškového kvasu a 9 820 kilo kvasu švestkového
z vlastních zdrojů pěstitelů. Zajímavé však je, že tohoto
„množství“ dokázal pan inženýr Bernat vyždímat 6 510 litrů
pravého 50 % ovocného destilátu. A to je naopak o 1 250
litrů více než v loňské sezóně. Příčinu hledejme v dobré
úrodě loňských švestek. Z jejich kvasu se vyrobí podstatně
více pálenky než z kvasů jablečných nebo hruškových. A tak
to letos vydalo na 5 tisíc litrů slivovice, 1100 litrů
hruškovice a tam někde vzadu se krčí 400 litrů jablkovice.
Za letošní majstštyk – legendu o síle, kvalitě a chuti považuje Mistr Dejmor hruškovici. Ta převýšila všechna
očekávání a jeví se být vysoce nadstandardní. Za což patří
panu šéfovi uznání a potlesk. V současné době končí
v pálenici výdej destilátů. Za 1 litr Kozlovky zaplatí pěstitel
155,- korun českých, včetně DPH. V těchto dnech pan
inženýr Bernat uklízí, čistí, myje, dezinfikuje a opravuje
strojní zařízení. Na generální opravu myčky ovoce však
bude muset přizvat odborníky. V posledním týdnu srpna
zahájí v pálenici 12. sezónu a budou se těšit na první
zákazníky. Pan inženýr Bernat děkuje všem pěstitelům za
dosavadní přízeň a věří, že obapolně dobrá a vzájemně
výhodná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech.
Březiny děkují za přijetí a povídání. (JKH)

AUTOBUS DPMVB POPRVÉ V UHŘICÍCH
V pondělí 3. května 2010 se poprvé v historii hromadné
veřejné dopravy dočkali obyvatelé naší osady Uhřice
příjezdu autobusu až k nim na náves. Řidič autobusu
DPMVB, který vyjíždí z V.B. ve 13, 50 hodin, pan Milan
Pěsta odbočil na zastávce Uhřice – rozcestí vpravo a vydal
se i s několika dětmi-školáky, ale také s panem starostou
města Ing. P. Kubaštou a spol. vzhůru do Uhřic. Podél
stoupající a kroutící se silnice bychom objevili 10 nových
míst rozšířených pro vyhýbání vozidel. V Uhřicích na návsi
může nyní autobus objet bez problémů kapličku i rybníček a
vrátit se na silnici, po níž sem vyjel. Pro domorodé to byla
událost natolik důležitá a srdeční, že neváhali a osádku
autobusu přivítali chlebem a solí. Nechyběl při tom ani

redaktor Českého rozhlasu Č. B. pan V. Malina. Autobus
bude do Uhřic jezdit jedenkrát denně, aby posloužil hlavně
školákům, vracejícím se domů. Je třeba kvitovat snahu všech
zúčastněných, mimo jiné i SÚS PT, že pomohli Uhřickým
uskutečnit jejich dávný sen. (B podle K)

JAN PILLVEIN OBRAZY
30. března 2002 představil Jan Pillvein své obrazy a kreslený
humor poprvé na samostatné výstavě. Učinil tak v galerii
BoMBa ve Vlachově Březí. Zdejší rodák, malíř a kreslíř tu
započal závratně rychlou dráhu vystavovatelskou. Za sedm
let představil svou tvorbu na 10 samostatných a 10
kolektivních výstavách. V sobotu 22. května 2010 v 18
hodin zahájí 2. dekádu prezentace svého díla opět u nás,
opětovně v BoMBě a jaksi navíc i u příležitosti svého
životního jubilea. Vážení čtenáři, přijměte těchto několik
skromných údajů o malíři jako výzvu k bližšímu poznání
jeho tvorby i k seznámení se s autorem osobně. To vše
nabízí sobotní podvečerní předpouťová vernisáž, na které
vystoupí smyčcový kvartet hvězdného složení. Srdečně vás
zvou malíř, muzikanti i pořadatelé. Výstava bude otevřena i
v neděli o Pouti 23.5.2010 dopoledne a potom až do konce
června. (JKH)

Z NAŠICH ŠKOL
Základní škola profesora Josefa Brože: * V pondělí
19. dubna 2010 se ve škole konaly schůzky učitelů a rodičů,
na nichž obě strany probíraly výsledky prospěchu a chování
žáků ve 3. čtvrtletí školního roku 2009/10. Celkem bylo
uděleno 53 pochval + 1pro celou třídu, 27x byla zmiňována
nespokojenost s mravy a v jednadvaceti případech vyjádřili
učitelé nespokojenost s prospěchem. V galerii BoMBa byla
pro rodiče od tohoto dne zpřístupněna výstava May was may
1945. Bohužel, pětašedesát let stará historie o pobytu vojáků
U.S. Army ve V.B. tentokrát prohrála se známkami a
chováním na celé čáře. Nikdo z rodičů si cestu do BoMBy
nenašel * Dovolujeme si připomenout všem zájemcům,
zvláště našim bývalým absolventům z let 1999 – 2009 (a to
je už také historie), že jubilejní publikace věnovaná 110.
výročí otevření první budovy školy pod Svatým Duchem ve
Vlachově Březí je pořád ještě k dostání za pouhých 10,korun českých v ředitelně ZŠ PJB, v Informačním centru
v budově radnice na náměstí Svobody nebo v Městské
knihovně J.V. Plánka * Den Země – 22.4. ve škole
profesora Josefa Brože probíhal nad očekávání klidně, ba
dokonce v jakémsi environmentálním souznění všech
zúčastněných duší, konajících dobré skutky. Snad
nejzáslužnější počin vykonalo jedenatřicet žáků 9. tříd spolu
s paní učitelkou J. Koubovou a panem učitelem M.
Novotným = 33 celkem, když ve zbrusu nové oplocence
(made in Myslivecké sdružení V.B.) v lese Janovská vysadili
dohromady 999 mladých boučků-kloučků. Jen stěží bychom
o tom mohli psát, nebýt osobního nasazení hajného
městských lesů pana Vojtěcha Zíky, který zařídil vše
potřebné, celý průběh sázení řídil a zlákal i kukačku
zanášečku, sojku práskačku a straku zlodějku.
Neodmyslitelnou dobrou vílou pomáhající žákům a současně
i sudičkou stromečků byla letos již podruhé paní Marie
Zíková. Díky všem dobrým lidem, zanechali tu letošní
„deváťáci“ po sobě stopu nesmazatelnou. Po dvouleté
přestávce zavítal do naší sportovní haly pan Ladislav Nagy,
šéf střediska pro handicapované živočichy ze Slaníku u ST.
Dvakrát, zvlášť pro žáky 1. a 2. stupně, představil výra
veterána Huga, krkavce Petra i kunotchoře Jirku, alias
fretku, aby pak se žáky besedoval a odpovídal na jejich

dotazy. Právě v tento den se jevila přítomnost tohoto
regionálního krále ptáků velmi žádoucí a vítaná. Krom toho
žáci 2. stupně ještě shrabali listí u Pomníku padlých a jeho
okolí. Osmáci vyrazili pěšky do Mojkova na ekofarmu.
Program pro žáky 1. stupně individuálně vytvářely paní
učitelky. Díky skvělému počasí se odehrávalo vše v přírodě
a shodou okolností v čase, kdy se Země probouzela přímo
před očima * Pouze lakonicky připomeneme, že ve dnech
26. 4. – 29. 4. 2010 pobýval na škole čtyřčlenný tým České
školní inspekce z Č. Budějovic, která tu pracovala pod
vedením Mgr. L. Hadravové, za spolupráce pánů magistrů P.
Jelínka, J. Cempírka a Vl. Štipla. Svou hodnotící zprávu
nyní připravují. * Koncem 2. dekády dubna spatřil světlo
světa 1. Školní občasník- dubnový speciál, jehož duchovní
matkou je paní učitelka J. Koubová. Přejeme dobrý start a
ještě lepší rozjezd v 1. červnovém opravdickém čísle! *
Zbývá podat informaci, jak bylo naloženo s výtěžkem z II.
Velikonočního trhu v BoMBě z 31.3. 2010. 3000,- korun
českých jsme předali panu L. Nagymu coby příspěvek na
handicapované živočichy v jeho útulku. 2 tisíce korun jsme
odeslali na Fond Sidus jako pomoc vážně nemocným
kamarádům, kteří jsou hospitalizováni v nemocnicích. Tolik
dobrých skutků jako právě v den svátku Země žáci školy
PJB již dlouho nevykonali * 4. května měl v naší sportovní
hale premiéru zpěvák Dan Kubica s hudebním pořadem A
pořád se něco hraje…Jeho produkce je zaměřena na
folkovou hudbu a na kontakt s diváky, což potvrdil i u nás *
Těsně před uzávěrkou májových Březin přišla zpráva více
než potěšující. Starší žáci ZŠ PJB V.B. se ve čtvrtek 6.5.
stali přeborníky okresu Prachatice v kopané, hrané 11 hráči
na normální hrací ploše. Finálové utkání se uskutečnilo
v Prachaticích na umělé trávě ZŠ PT Národní. Naši chlapci
v něm zvítězili nad žáky ZŠ Vimperk-TGM 5:0! Před tím ve
středu 28. 4. vyhráli v okrskovém kole, které se konalo
rovněž v Prachaticích. Tady nejprve zvítězili nad staršími
žáky ze ZŠ PT Vodňanská 3 : 0 a potom porazili favority ze
ZŠ PT Národní 4:1! O tento dvojnásobný vynikající
výsledek se postarali tito chlapci : J. Nerad, kapitán a střelec
2 finálových branek, David Nosek, vstřelil ve finále rovněž
2 branky, T. Cvach 1 finálová branka, Fr. Daniel, R. Lauda,
M. Kukla, J. Hubr, M. Čužna, R. Bartůněk, T. Križanik, R.
Olah, L. Vojta, M. Zámečník a neméně důležitá persona na
postu kouče – Mgr. M. Novotný. Všem gratulujenme a
současně děkujeme za výbornou reprezentaci školy. Kdyby
se i z tohoto turnaje postupovalo do regionálního kola, tak
by se tam naši kluci probojovali již podruhé. 18. května
2010 budou starší žáci ZŠ PJB reprezentovat celý okres
Prachatice v krajském finále v malé kopané ve Strakonicích.
Budeme vám držet palce! * V pátek 21. května 2010 nebude
škola, žáci dostali před Svatodušní poutí ředitelské volno *
K 1. dubnu 2010 došlo k personálním změnám na úseku
provozních zaměstnanců. Na MD odešla ekonomka školy
paní ing. J. Capůrková. Na její místo nastoupila paní L.
Holíková z postu vedoucí školní kuchyně. Na ten se vrátila
po skončení MD paní J. Kapuscinská. Přejeme všem třem
paním v jejich nových nebo staronových rolích hodně zdraví
a zdaru * Vedení školy by chtělo touto cestou poděkovat
všem současným kantorům a zaměstnancům školy, zvláště
pak těm dříve narozeným, že se přišli 22. dubna 2010
naposledy rozloučit s paní učitelkou M. Ládovou * (JKH)
PROJEKT VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST IV

Projekt s názvem Inovace vzdělávacích procesů na ZŠ PJB
vstoupil do 4. měsíce své existence. Při dubnových třídních
schůzkách se učitelé věnovali osvětě a podpoře ŠVP Tady máme

kořeny. O jeho změny, průběžné doplňování či inovování se právě
v těchto měsících snaží pracovní týmy složené ze všech učitelů
školy, včetně paní vychovatelek školní družiny. S rozvíjející se
činností informačního centra ve školní galerii BoMBa vystupují
naši učitelé v rolích interních lektorů a provádějí své žáky po nově
instalované výstavě May was may 1945. Neméně důležitou oblastí
při plnění našeho projektu je i environmentální výchova. Ta se
stala ústředním programem při svátku planety Země 22.4. Píšeme
o tom více na jiném místě v Březinách. Realizační tým školního
projektu také vypracoval svou první monitorovací zprávu. (JKH)

Základní umělecká a mateřská škola : Děti Knoflíci
z předškolní třídy MŠ Pastelka zahájily v dubnu plavecký
výcvik v prachatickém bazénu. Dohromady na ně čeká 6
lekcí * Koncem měsíce dubna v rámci akce Den Země se
všechny děti z MŠ Pastelka vypravily na palouček za vílami.
Ty jim předaly dopis a nakonec jim zatančily a nadělily
sladkosti…* V týdnu od 12. do 16. 4. proběhly ve V.B. ,
Husinci a Strunkovicích čtvrtletní třídní koncerty žáků, na
nichž se postupně představili všichni muzikanti
z jednotlivých nástrojových oborů a tříd, aby posluchačům
předvedli, co se naučili nového ve 3. čtvrtletí. Všech pět
koncertů bylo hojně navštíveno * 22. a 23. 4. se žákyně
Lucka Kováčová z naší ZUŠky zúčastnila klavírní přehlídky
ZUŠ v Č. Budějovicích. Mezi 88 účastníky z 32 ZUŠek
Jihočeského kraje se rozhodně neztratila a za své podání
Preludií Fryderyka Chopina obdržela cennou a zaslouženou
pochvalu * Ve středu 5. května 2010 se v 18 hodin konal ve
školní galerii BoMBa tradiční Jarní koncert učitelů ZUŠ, na
němž se představili mnozí ze zdejších pedagogů, ale také
jejich hosté a studenti z SPD při ZUŠ. V programu zazněla
hudba starých barokních mistrů a klasiků, ale také populární
skladby 20. století. Nechybělo baletní vystoupení
L.Svobodové anebo vzpomínka na Františka Nepila a jeho
Střevíce z lýčí v podání paní ředitelky T.T. Pro návštěvníky
bylo nachystáno i malé překvapení v podobě jiného
nástrojového obsazení, než na jaké jsou u protagonistů
večera zvyklí. Hodinový program, v němž vystoupilo na 13
účinkujících, navodil příjemnou jarní náladu a všem se
velice líbil * Ve čtvrtek 6. května vyjeli vybraní žáci a
učitelé na společný koncert do ZUŠ Stachy. Spolupráce
těchto dvou ZUŠek trvá již pět let a přináší nejen radost, ale
sklízí i své „ovoce“…* Ve dnech 11. a 12. 5. 2010 se na
Základní umělecké škole uskuteční zápis ke studiu pro
školní rok 2010/2011. K zápisu do hudebního oboru, který
nabízí výuku na 11 hudebních nástrojů, se můžete dostavit
v obou dnech vždy od 15 do 18 hodin. K zápisu do
tanečního oboru jen 12.5. ve stejném čase. Nezletilí uchazeči
se dostaví v doprovodu zákonného zástupce. Pokud máte
zájem o konzultaci s pedagogem, kontaktujte nás předem na
těchto telefonních číslech: 388 320 198 nebo 199. Přijďte za
námi, těšíme se na vás! * ( T.T.)

PARLAMENTNÍ VOLBY 2010
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky se budou konat v pátek 28. května 2010 od
14 do 22 hodin a v sobotu 29. 5. od 8 hodin do 14
hodin. Ve Vlachově Březí se budou volby konat
v jediném volebním
okrsku a také v jedné volební
místnosti-ve velkém jednacím sále radnice v budově
Městského úřadu na náměstí Svobody číslo 56. V celé
České republice si volič může vybírat kandidáty ze 40
politických stran a 12 politických hnutí. Zaplať Pán
Bůh, že v kraji Jihočeském obdrží voliči toliko 17
hlasovacích lístků, které jim budou spolu

s Informacemi o způsobu hlasování doručeny
nejpozději 3 dny před volbami. V krajním případě je
dostanete přímo ve volební místnosti, až půjdete
volit…Letos jsem jen s největším sebezapřením odolal
pokušení „rejpat“ do jistých partají. A tak se z důvodů
nestrannosti raději obrátím na všechny potencionální
voliče ve vlachovobřezském volebním okrsku a vyzvu
je k účasti ve volbách a k takovému hlasování, za něž
by se nemuseli stydět sami před sebou nebo před svými
potomky. Uvidíme, zdali se po 20 létech dokážeme
rozhodovat samostatně a sami sobě dobře vládnout, a
to právě pomocí těch, kterým dáme koncem máje své
hlasy. Na závěr připojuji informaci o voličském
průkazu-VP, který jeho majitele opravňuje volit v
jakémkoliv volebním okrsku po celé ČR. Písemná
žádost o vydání VP musí být na příslušný obecní nebo
městský úřad doručena nejpozději do 21.5. nebo
můžete o VP požádat osobně přímo v místě úřadu do
26.5. VP se začnou vydávat již od 13. května 2010.
Vážení občané-voliči, po volbách se s vámi Březiny
těší na shledanou v lepších časech…(JKH)
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Dubnové společenské dění na vlachovobřezské scéně
nepřineslo příliš novinek nebo změn. S radostí jsme
však zaznamenali narození jediné dubnové dívenky
Kristýny Šímové z Vlachova Březí. Vítáme ji mezi
námi, přejeme hodně zdraví, štěstí, krásy a rozumu.
Jejím rodičům blahopřejeme a mamince posíláme
kytičku. Nepochodili ti, kteří pátrali po nějakých
dubnových svatbách. Marně, žádné nebyly. + Zato
údaje odchodů na věčnost doznaly změny. S
velkou omluvou zarmoucené rodině i paním B., J. a M.
K. s lítostí přinášíme zprávu o úmrtí paní Marie
Molíkové z Vlachova Březí, která zemřela 11. března
2010 ve věku 88 let. V dubnu jsme se navždy rozloučili
s paní učitelkou Marií Věrou Ládovou z Vlachova
Březí, která by se letos v říjnu dožila 90 let. Všem
jejich nejbližším, přátelům a známým si Březiny
dovolují vyjádřit projevy upřímné soustrasti nad jejich
ztrátou * Mezi dubnovými jubilanty se letos poprvé
objevují paní Jaroslava Havlanová a paní Marie
Soumarová, obě z Vlachova Březí. Obě jsou od dubna
nejmladšími členkami Klubu 70. O pět let více si
v dubnu připsaly paní Marie Koutová, paní Agnesa
Václavíková z Pražské a paní Bohumila Švehlová –
všechny tři z Vlachova Březí. Jediným mužem, který si
v dubnu připomněl kulaté jubileum, byl pan Jaroslav
Pavlík z Dáchova. Ten oslavil osmdesátiny! Všem
dubnovým oslavencům si dovolujeme popřát všechno
nejlepší, spoustu sil, štěstí, pevné zdraví a ještě hodně
šťastných chvil mezi svými nejbližšími.( B podle LIP)
Za paní učitelkou Marií Ládovou Paní učitelka se
narodila v nedalekých Chlumanech 8. 10. 1920.
Nejprve chodila do školy ve V.B. Již za 2. svět.války
složila maturitu na Gymnasiu ve Vodňanech a poté
absolvovala Učitelský ústav v Č. Budějovicích. Než

zakotvila jako paní učitelka ve vlachovobřezské škole,
učila na několika školách okresu Prachatice. Plných 40
let se pak věnovala kantořině. Až do 19. dubna 2010
byla nejstarší žijící paní učitelkou ve V.B. Dovolte mi,
Vážená Paní Učitelko, abych Vám na rozloučenou za
všechny Vaše bývalé žáky,
kolegy a kolegyně
poděkoval a jedním dechem za nás za všechny slíbil,
že na Vás nikdy nezapomeneme.(JKH)
VÍTÁNÍ DĚTÍ NA RADNICI
Na středu 12. května 2010 od 14 hodin chystají na
Městském úřadě ve Vlachově Březí malou velkou
slavnostní sešlost. Co se formy dotýká jest to slavnost
komorní-malá, zatímco význam této sešlosti jest
přinejmenším velký. Pan starosta spolu s paní
matrikářkou a dalšími pracovníky úřadu, a snad i
některými zastupiteli přivítají v obřadní síni radnice
děti narozené od 1. máje 2009 do 1. května 2010.
Jedná se o tradiční první uvítání dětí na oficiální půdě
města. Dnes vzdávám svůj marný boj o název této
slavnosti s tím, že se nejedná o žádné občánky, nýbrž
o nejmladší holčičky a chlapce ve městě a okolí, které
jest třeba slovem pohladit, do světa dospěláků uvést a
jejich sličným maminkám poděkovat, neboť se to sluší
a patří. Už jen z toho důvodu, že toto přijetí a přivítání
se koná v předvečer Svátku matek. Tak si to hezky
užijte naše milé děti, jejich milé maminky i neméně
milí otcové a vůbec všichni další prarodičové i ostatní
příbuzní. (JKH)
ZPRÁVY * GLOSY * OZNÁMENÍ
Rosnička vzpomíná :Vítr, déšť, sníh a zima do 7. apríla.
Pak sluníčko svítí tu do čapího příletu-11. dubna. A s ním
zas-kroupy, sníh a mráz. A 17. čápice - slunce je tu více. U
Vojtěcha pěkně bylo, příjemně se oteplilo, pak už nelilo.
(CM)* Kdo čeká na nové zprávy o stavu pietní síně, ať
čekat nepřestává, snad se dočká počátkem června * Město
V.B. žádá občany, kteří chtějí do sběrného dvora uložit
objemný odpad, aby z něho pokud možno učinili
odpad
menší. Starý papír tu vybírají toliko svázaný * TJ Sokol
uspořádala 17. dubna ve sportovní hale ZŠ PJB 2. ročník
veřejné sportovní akce Den zdraví ve Vlachově Březí *
Fotbal FC : Velikonoční začátek jarní sezóny týmu FC A
vyšel, když doma porazil Albrechtice 4:1, ze Sousedovic
však naši hoši odjeli s porážkou 0:1. Potom doma porazili
Vimperk 4:2 a ve Stachách prohráli 1:3. Naposledy
zvítězili doma v dramatickém zápase s Hradištěm 3:1.
Domácí půda je na jaře stále nedobytnou tvrzí, a tak jsme
v tabulce na 7. místě s 28 body. Jenom by to chtělo ještě
nějaký bodový zisk ze hřišť soupeřů. Velice podrobně a
poutavě o veškerém fotbalovém dění v FC píše Zpravodaj
FC V.B. Nové číslo získáte vždy při domácích zápasech A
týmu. V sobotu 8.5. hraje FC A ve Štěkni již od 13, 30
hodin. Za týden poté opět v sobotu15.5. hrajeme opět
venku a sice v Kestřanech. Nedojde li ke změnám, tak
v neděli 23.5. o Pouti bychom měli doma hostit vedoucí
mužstvo tabulky Vacov od 17 hodin. A 30. května hraje
FC A v Lažištích proti tamnímu béčku od 17 hodin.
Nadcházející májová bilance prozrazuje, že hrajeme 3x
venku a jednou doma proti favoritu. Ať nám alespoň nějaké
body v tabulce přibudou *(B)
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